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«Збірник наукових праць ННДІУВІ» – важливий чинник 

українознавчого аналітичного пізнання України, українців і світового 

українства в контексті розвитку українського 

етнодержавонацієтворення (до виходу в світ тридцятого тому) 
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Анотація. У статті аналізується вагомий внесок періодичного 

видання «Збірник наукових праць Національного науково-дослідного 

інституту українознавства та всесвітньої історії», а саме – його 

ювілейний XXX том, виданий на пошану професора Я. Калакури, у 

поступальний розвиток вітчизняної науки, освіти й ідеології на початку 

Третього тисячоліття, цілеспрямовану розбудову Української 

Самостійної Соборної Держави та фахового аналітичного пізнання 

України, українців і світового українства. Автор переконаний, що 

матеріали (статті, повідомлення, рецензії тощо), які друкуються у цьому 

виданні, не тільки допомагають розвивати модерне українознавство, а й 

активно сприяють послідовному розвитку українського 

етнодержавонацієтворення в ХХІ ст. 
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українознавство, «Збірник наукових праць ННДІУВІ», Я. Калакура. 

 

У кінці 2012 р. побачив світ тридцятий том «Збірника наукових праць 

Національного науково-дослідного інституту українознавства та 

всесвітньої історії». Це була важлива подія не тільки для співробітників 

ННДІУВІ МОНМС України, а й для всіх послідовних шанувальників 
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українознавства як в Україні, так і за її межами. Знаково, що ця праця була 

оприлюднена на пошану доктора історичних наук, професора Я. Калакури 

у зв’язку з 75-річчям від дня народження та 50-річчям його наукової 

діяльності. Саме Ярослав Степанович був одним із небагатьох, хто ще на 

світанку української незалежності зрозумів важливість для нашої 

Батьківщини українознавства – інтегративної системи наукових знань про 

Україну, українців і світове українство у просторі та часі. Дуже цікаво 

пояснив шановний ювіляр цей перехід від історіографічних до 

українознавчих студій: «Склалося так, що історіографія привела мене до 

українознавства, а українознавство вивело на новий, вищий рівень 

історіографії. Ці галузі знань дуже тісно пов’язані між собою, багато в 

чому навіть переплітаються. Спільні завдання і методи їх вирішення чітко 

простежуються в межах кожного концентра українознавства. Наприклад, 

концентр «Україна – історія». Тут ідеться про комплексне дослідження 

усіх періодів української історії, збереження історичної пам’яті, 

формування історичної свідомості, осмислення неперехідного значення 

історичного досвіду та уроків минулого для сьогодення. Осягнути цю 

проблему на міждисциплінарному рівні неможливо без її глибокого 

історіографічного осмислення, без підведення підсумків і виявлення 

прогалин» [1, 46]. 

Актуальність заявленої нами тематики полягає насамперед у тому, що, 

вивчаючи фахове періодичне видання «Збірник наукових праць ННДІУВІ» 

як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення, ми 

намагалися об’єктивно проаналізувати його вагомий внесок у вітчизняні 

етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси на початку ХХІ ст. Новизна 

дослідження полягає в тому, що запропонована нами проблема, яка 

досліджується в «Збірнику наукових праць ННДІУВІ» – важливий чинник 

аналітичного пізнання України, українців і світового українства в 
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контексті українського етнодержавонацієтворення, не розроблена й 

потребує професійного вивчення й осмислення. Об’єктом дослідження є 

аналіз основних закономірностей розвитку українознавства як комплексної 

й інтегративної науки, ідеології та навчальної дисципліни про Україну, 

українців і світове українство у просторі й часі, а також фахова оцінка тієї 

визначальної ролі, яку, безумовно, відіграє в цьому поступальному процесі 

«Збірник наукових праць ННДІУВІ». Предметом дослідження виступає 

загалом це періодичне видання, й зокрема його ювілейний тридцятий том 

як авторитетний елемент українського етнодержавонацієтворення. 

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, 

що фінансується з державного бюджету «Україна і світове українство в 

системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», 

керівником якої є професор П. Кононенко. Вона виконується в ННДІУВІ 

відповідно до напряму планової роботи відділу української етнології. 

Написання цієї статті стало реальністю, завдяки наявності цілої низки 

авторитетних і вартісних публікацій українських вчених: Я. Калакури, 

П. Кононенка, Т. Кононенка, О. Ярошинського та ін. [2]. 

Робота виконана, передусім, у парадигмальних межах 

українознавства. Під час дослідження був використаний один із 

визначальних наукових методів – принцип історизму, тобто «Збірник 

наукових праць ННДІУВІ» проаналізований нами як важливий фактор 

українського етнодержавонацієтворення. У зв’язку з цим відомий вчений-

українознавець Я. Калакура зазначав: «Історизм пронизує всі розділи 

українознавства, включаючи як теоретичну частину, так і його 

методологічні засади. На підставі історичного підходу вдається з’ясувати 

витоки українознавчих знань, процес їх приросту і збагачення, їх 

трансформацію в науку, тобто в систему знань, виявити внесок у його 

розвиток провідних українознавців, представників галузевих наук – 
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істориків, філософів, правників, етнологів, філологів і т. д., наукових шкіл, 

інститутів. Історизм допомагає осмислити вплив конкретної епохи, її 

духовних цінностей і орієнтирів на розвиток українознавства, дати 

відповідь на питання, чому деякі стереотипи і міфологеми минулого 

продовжують побутувати в нашому суспільстві сьогодні» [3, 14]. 

Аналізуючи важливе значення «Збірника наукових праць ННДІУВІ» у 

сучасних українських етнічних, державотворчих і націєтворчих процесах, 

ми хочемо відзначити вагому роль П. Кононенка в його заснуванні та 

функціонуванні. Саме П. Кононенко, який у 2001 р. був ініціатором 

створення журналу «Українознавство» як фахового періодичного часопису 

з широкої українознавчої тематики, зрозумів нагальну потребу заснування 

ще одного періодичного видання, пріоритетним напрямком діяльності 

якого було б не тільки оприлюднення як теоретико-методологічних, так і 

практичних підсумків широкого спектра досліджень і розробок, 

присвячених Україні, українцям і світовому українству в цивілізаційному 

часопросторовому розвитку, а й сприяння поступальному розвитку 

українознавства як інтегративної парадигми наукових знань, суголосних 

глобалізаційним викликам Третього тисячоліття. Зокрема, в «Слові до 

читача», надрукованому в І томі «Збірника…», П. Кононенко наголошує: 

«Українознавство має давню і, відповідно до ґенези українства, багату 

історію. На всіх етапах розвитку України і світового українства, 

починаючи з ІХ ст. і в наступні епохи, воно було могутньою 

енерготворчою силою українського суспільства та державотворення. На 

жаль, до недавнього часу і наука, й освіта, а від того й держава 

послуговувалися концепціями розвитку України й світового українства, 

що, по-перше, не спиралися на весь арсенал історичних джерел і фактів, а, 

по-друге, свідомо й цілеспрямовано відбиралися, групувалися й 

інтерпретувалися в інтересах сусідніх країн. Як наслідок: фальсифікація 
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нашої історії, яка деформувала не тільки свідомість наших поколінь, 

спричинила національно-державний нігілізм чи й антипатріотизм, 

українофобію, а й увела в оману зарубіжну громадськість, зумовила 

формування образу України лише як етнічної маси напівколонії, яка не 

знала державності, а тому якій не властиві національно-державницькі 

почуття, помисли, орієнтації. Була іншого змісту історіософія, зокрема, в 

закордонних центрах, – однак вона дискредитувалася й відкидалася як 

ворожа… З огляду на все сказане постає потреба апробації виконаних 

досліджень, публікації статей, розвідок, повідомлень, винесення 

отриманих результатів на обговорення широкої наукової громадськості. 

Певну роль у цьому відіграватиме Збірник наукових праць – періодичне 

наукове видання, засновником якого є Інститут українознавства. Отож 

запрошуємо науковців-українознавців до активної співпраці. Перед нами 

неорана цілина…» [4, 7, 14]. 

Щодо особливостей майже десятилітнього періоду існування 

«Збірника наукових праць ННДІУВІ», то його можна умовно розділити на 

два періоди: перший (2003–2011), тоді відповідальним редактором був 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

О. Ярошинський та другий (з 2012), коли ці обов’язки перебрала на себе 

кандидат історичних наук, завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУВІ 

Л. Дідух. Це переформатування було пов’язане з реорганізацією ННДІУ в 

ННДІУВІ. Проте всі ці зміни не позначилися на якісному наповненні 

«Збірника». Так, згідно з Постановою Президії ВАК України від 

26.05.2010 р. № 1-05/4 наукові статті в галузі історичних і філософських 

наук зараховуються як фахові, а Постанова від 14.04.2010 р. № 1-05/3 цей 

статус надає публікаціям у галузі філологічних наук (мовознавства). 

Кожен з 30-ти томів «Збірника» став, на нашу думку, важливим 

чинником українознавчого аналітичного пізнання України, українців і 
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світового українства в контексті розвитку українського 

етнодержавонацієтворення, а те, що його ювілейний випуск був 

присвячений Я. Калакурі було не випадковістю, а закономірністю. 

На початку Третього тисячоліття Україна конче потребує свідомих, 

професійно підготовлених українських громадян, головним завданням 

яких, на нашу думку, є злам і демонтаж як кланово-олігархічної економіки, 

так і безпринципної малоросійської постколоніальної політичної моделі 

управління та поступове творення правової, демократичної, економічно-

потужної, високоосвіченої європейської Української Самостійної Соборної 

Держави. 

Одним із таких громадян і професіоналів є доктор історичних наук, 

заслужений професор Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, академік Академії наук вищої школи України, видатний 

український вчений, відомий українознавець, історіограф, джерелознавець, 

професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, 

головний науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-

методологічних проблем українознавства ННДІУВІ МОНМС України, 

старший науковий співробітник Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Я. Калакура. 

Людина не обирає час і місце свого народження, проте, зростаючи і 

набираючись фізичних і духовних сил, саме вона отримує реальну 

можливість вибрати свій шлях і власну долю. Разом з тим цей 

усвідомлений вибір дається не кожному, досить легко не 

перенапружуватися і пливти за течією життя й іноді дуже важко 

відстоювати право бути самим собою. Саме такій непересічній Людині-

Особистості присвячене наше дослідження. З’явившись на світ як 

громадянин Другої Речі Посполитої, Ярослав уже через якихось два роки 

став «гражданином» СРСР, а невдовзі й безправним підлеглим Третього 
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Рейху, щоб, зрештою, повернутися під «лагідне» сяйво кремлівських 

«звѐзд». Юнак, який у 18 років втратив батька, змушений був, передусім, 

покладатися на власні сили й те, що він вже у 32 роки почав працювати у 

Центральному Комітеті КПУ, переконливо засвідчує про його 

цілеспрямованість і працьовитість. Однак навіть перебуваючи на дуже 

престижній партійній роботі, він продовжував залишатися Людиною-

Особистістю й не став запроданцем, безпринципним кар’єристом і 

політиком-служкою українофоба В. Маланчука. У 70–80–х рр. ХХ ст. 

яскраво засяяла зірка Ярослава Степановича як Організатора-Практика. 

Той величезний обсяг роботи здійснений ним на посадах заступника 

директора з навчальної та наукової роботи Інституту підвищення 

кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ імені Т.Г. Шевченка, 

проректора з навчальної роботи цього ж виша й директора Інституту 

суспільних наук говорить сам за себе. Кінець 80–х – початок 90–х рр. став 

переломним не тільки для України й українців, які, переживши своєрідне 

національне і духовне відродження, зуміли відновити Українську 

державність, а й для Ярослава Калакури, який перейшов на постійну 

викладацьку роботу до КДУ імені Т.Г. Шевченка. Згодом він долучився до 

наукової роботи за сумісництвом в Інституті українознавства (НДІУ, 

ННДІУ, ННДІУВІ) й в Інституті української археографії та 

джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. Так, у кінці ХХ – 

на початку ХХІ ст. Ярослав Степанович як Людина-Особистість, 

Організатор-Практик, Вчений-Теоретик, Вчитель-Мудрець став справжнім 

Титаном, який, не покладаючи рук, крок за кроком торував тернистий 

шлях, розбудував і творив незалежну, професійну, соборну українську 

науку й освіту. Завдячуючи, передусім, його наполегливості, інтелекту, 

досвіду, працездатності й організаційним здібностям перспективна 

українська молодь змогла долучитися до знань і реалізувати себе як 
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педагоги, викладачі й науковці та стати справжніми патріотами України. 

Я. Калакура активно сприяв розвитку в Українській Самостійній Соборній 

Державі українознавства, архівознавства, історичного джерелознавства, 

вітчизняної історіографії тощо. Піввіковий ювілей науково-педагогічної та 

громадянської діяльності Я. Калакура відзначає як автор і співавтор понад 

500 наукових, науково-популярних, навчально-методичних і 

публіцистичних праць. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено 

і захищено 15 докторських і 49 кандидатських дисертаційних досліджень. 

Такий кількісний і якісний перелік титанічних досягнень Ярослава 

Степановича ще раз переконливо свідчить про нього як про невтомного 

титана українського відродження. 

Саме осмисленню життєвого шляху та наукової діяльності ювіляра 

присвячені статті його колег, вчених-українознавців: Л. Токаря «Людське 

самопізнання як смисл наукових досліджень Ярослава Калакури», 

Ю. Фігурного «Невтомний титан українського відродження. Чотири 

сутності Ярослава Калакури», Л. Горенко «Методологічні та історичні 

детермінанти культурологічних концепцій Я.С. Калакури». 

Наступний розділ «Збірника» – «Українознавство» поділений на 

підрозділи: історичні науки, філософські науки та мовознавство. Серед 

усього загалу оприлюднених у ньому статей, ми хотіли виділити публікації 

таких авторів: Д. Толочка «Розвиток українознавства в галузі охорони та 

дослідження пам’яток археології, мистецтва і природи у 20-х – на початку 

30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами наукового архіву Інституту археології НАН 

України)», І. Краснодемської «Джерельна база розвитку українознавчих 

студій у Європі (1920–1960-ті роки)», О. Чиркова «Історія країн-сусідів 

України у категоріях-темах української Вікіпедії», О. Гомотюк «Духовні 

цінності епохи: минуле і сучасне у контексті майбутнього», С. Єрмоленко 

«Літературна норма і мовна свідомість українців». 
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У розділі «Всесвітня історія», який з’явився зовсім недавно (у 29 томі) 

ми хочемо виокремити дослідження таких авторів: Я. Калакури «Новітня 

українська історіографія всесвітньої історії», І. Міщака «Польська 

історіографія польсько-українських відносин у роки Другої світової війни» 

й Т. Шевченко «ІІ конгрес закордонних дослідників історії Польщі 

«Польща в Центральній Європі». 

Також ми хочемо привернути увагу до рубрики «Бібліографія 

зарубіжного українознавства: 2011–2012 рр.», яка теж дебютувала у 29 

томі й вже здобула популярність серед науковців, тому що дає змогу їм 

слідкувати й за новинками українознавчої наукової літератури. 

Загалом у 30-му томі було оприлюднено 20 публікацій. З часом 

друкованим українознавчим виданням на кшталт «Збірника…» стає вже 

тісно у книжковому форматі, й вони конче потребують оцифрування та 

появи у світовій мережі (Інтернет). Все це відбувається тому, що новітні 

інформаційні технології починають відігравати провідну роль у сучасному 

глобалізаційному середовищі. Вчені-українознавці ННДІУВІ оперативно 

відстежують зміни й успішно реагують на сучасні виклики. Так, 

співробітники відділів філософських та етнопсихологічних проблем 

українознавства й інноваційних досліджень під загальним керівництвом 

доктора філософських наук Т. Кононенка створили електронний варіант 

наукового фахового видання «Українознавство» згідно з усіма вимогами 

ВАК України і спільним наказом МОНМС України та НАН України. 

Наразі це перший гуманітарний журнал такого типу, на сайті якого 

(http://www.ualogos.kiev.ua) оприлюднено всі числа часопису 

«Українознавство». 

На офіційному сайті ННДІУВІ «Українознавство» розміщений розділ 

«Електронна бібліотека Національного науково-дослідного інституту 

українознавства та всесвітньої історії», а у його підрозділі «Збірник 
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наукових праць ННДІУВІ» представлені електронні варіанти всіх випусків 

Збірника (Т. 1–30). Цей підрозділ був створений 14.11.2011 р. і на час 

написання цієї статті (11.02.2013 р.) у його активі – 4592 відвідувачі – на 

нашу думку, це досить-таки непоганий результат. За статистикою 

відвідувань розділу «Електронна бібліотека ННДІУВІ», який нам люб’язно 

надала завідувач відділу інноваційних досліджень Тамара Варзар, 

«Збірники наукових праць ННДІУВІ» користуються у відвідувачів сайту 

підвищеною увагою. Так, наприклад, у грудні 2012 р. безумовним лідером 

рейтингу за кількістю переглянутого і запозиченого контенту став XV том 

«Збірника», виданого на пошану професора, члена-кореспондента НАН 

України В.Д. Барана (81 перегляд; 3,78 мегабайт скопійованої інформації). 

Також інтернет-відвідувачі цікавилися й іншими представленими на сайті 

випусками цього періодичного видання. А якщо ми розмістимо 

«Збірники», орієнтуючись, передусім, на кількість переглядів, зазначаючи 

при цьому й середній розмір запозиченої інформації в мегабайтах (МБ) і 

кілобайтах (КБ), то отримаємо такий пізнавальний рейтинговий графік: Т. 

XVII (445 переглядів, 1,70 МБ); Т. Х. (266 перег., 1,68 МБ); Т. XXVIII (235 

перег., 1,93 МБ); Т. VIII (199 перег., 1,46 МБ); Т. ІХ (162 перег., 2,37 МБ); 

Т. XXVI (157 перег., 1,45 МБ); Т. XVIII (156 перег., 1,95 МБ); Т. ХІІІ (146 

перег., 2,70 МБ); Т. XVI (128 перег., 1,61 МБ); Т. ІІІ (115 перег., 2, 16 МБ); 

Т. XIV (110 перег., 2,03 МБ); Т. ХХ (102 перег., 1,63 МБ); Т. XXVII (99 

перег., 1,91 МБ);, Т. ХІХ (96 перег., 1,88 МБ); Т. ХХІХ (95 перег., 796,92 

КБ); Т. ХІ (93 перег., 1,46 МБ); Т. ХХІІІ (88 перег., 1,68 МБ); Т. XV (81 

перег., 3, 78 МБ); Т. ІІ (81 перег., 2,11 МБ); Т. І (71 перег., 1,46 МБ); Т. 

XXV (65 перег., 1,48 МБ); Т. XXIV (55 перег., 2,04 МБ); Т. ХІІ (46 перег., 

1,78 МБ); Т. ХХІ (36 перег., 1, 76 МБ); Т. ХХІІ (33 перег., 1,22 МБ); Т. VI 

(32 перег., 961,32 КБ); Т. IV (31 перег., 2,34 МБ); Т. VII (30 перег., 1,17 

МБ); Т. V (28 перег., 1,56 МБ) (статистика за грудень 2012 р. – 
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www.nrius.org.ua). Отже, наведені нами кількісні показники свідчать про 

значну зацікавленість «Збірником наукових праць ННДІУВІ» в Інтернет-

середовищі й ту важливу та якісно-інноваційну роль, яку виконує це 

фахове українознавче періодичне видання для аналітичного пізнання 

України, українців і світового українства в контексті розвитку 

українського етнодержавонацієтворення. 

Тільки таке швидке, якісне, інноваційно-обґрунтоване реагування 

вчених-українознавців ННДІУВІ МОНМС України дасть їм змогу не 

тільки успішно поглиблювати знання про Україну, українців і світове 

українство у цивілізаційному часопросторі, а й перетворити 

українознавство на вагомий чинник науково-освітянського та 

етнодержавонацієтворчого вітчизняного поступального розвитку. 

Отже, за роки свого існування «Збірник наукових праць 

Національного науково-дослідного інституту українознавства та 

всесвітньої історії» послідовно й неухильно сприяв розбудові української 

державності та ствердженню у вітчизняному суспільстві Української 

Національної Ідеї. Всі автори публікацій спільними зусиллями намагалися 

пробудити політичну, бізнесову, військову, інтелектуальну еліту й простих 

пересічних українців до активної продуктивної співпраці на благо України, 

її громадян та світового українства на планеті Земля. Саме тому, ми 

переконані, що аналітичні матеріали, які друкувалися, друкуються і будуть 

друкуватися у ньому, не тільки допомагають цілеспрямовано розвивати 

модерне українознавство, а й сприяють закономірному розвитку 

українського етнодержавонацієтворчого процесу в ХХІ ст. 

Ми проаналізували внесок періодичного видання «Збірник наукових 

праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та 

всесвітньої історії», його ювілейний XXX том, виданий на пошану 

професора Я. Калакури, у поступальний розвиток вітчизняної науки, освіти 

http://www.nrius.org.ua/
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й ідеології на початку Третього тисячоліття та фахового аналітичного 

пізнання України, українців і світового українства. Ми переконані, що 

матеріали, опубліковані у цьому виданні, не тільки допомагають розвивати 

модерне українознавство, а й активно сприяють послідовному розвитку 

українського етнодержавонацієтворення в ХХІ ст. і цілеспрямованій 

розбудові правової, демократичної, високотехнологічної, освіченої й 

заможної Української Самостійної Соборної Держави! 
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